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Benämning   Twister 80 LT Twister 80 HT 

Maximal temperatur tvättvätska   60 °C 80°C 

Maxumal vikt gods med korg  80 kg            80 kg  
Tank   130 liter          130 liter 
Tvättpump   0,55 kW 2,5 bar 120 liter/min  0,55 kW  2,5 bar  120 l/min           
Tvättpump med förhöjd spolkraft (tillval)  2,2 kW 5 bar 180 liter/min  2,2 kW 5 bar 180 liter/min  
Uppvärmning  4,0 kW          4,0 kW          
Rotation   0,18 kW        0,18 kW        
Ventilation  - 0,09 kW 70 Nmc/h 
Oljeskimmer (tillval)   0,09 kW 0,09 kW 

Blåsning med extern tryckluft (tillval)   50 Nmc/h 4bar  50 Nmc/h 4bar  
Tömningspump vid tank (tillval)   0,37 kW  0,37 kW  
Hetluftstork (tillval)   - 4,5kW  
Yttre mått på maskin med öppet lock  LxPOxHO  1300x1050x1850 mm               1300x1050x1850 mm               
Lasthöjd  AC  920 mm  920 mm 

Maximalt  korgmått BxDxH  471x321x300 mm 471x321x300 mm 

 Möjliga tillbehör  Twister 80 LT Twister 80 HT 

Högnivåkontroll samt automatisk vattenpåfyllning. Ja Ja 
Blåsning via extern tryckluft.*  Ja Ja 
Hetluftstork med sidokanalfläkt och värmepaket.* Ja Ja 
Elektrisk tidsbestämd ventilation.  Ja Ingår.   
Ångkondensator S mobilversion.**  Ja Ja 
Automatisk påfyllning för flytande tvättmedel.  Ja Ja 
Oljeskimmer för rening från flytoljor.  Ja Ja 
Påsfilter i rostfritt stål.   Ja Ja 
Magnetisk uppsamlare av magnetiska spån i påsfilter. Ja Ja 
Enhet för fjärranslutning och fjärrsupport för HMI Weintek. Ja Ja 
Kit för Industry 4.0 för HMI Weintek  Ja Ja 
Roterande korgsats i rostfritt stål.  Ja Ja 
Merkostnad pump med förhöjd tvättkraft.  Ja Ja 
Tömning av vätska i tank via pump.  Ja Ja 
Mellanplåt med grovfilter. Ja Ingår.  
Signaltorn för indikering av systemstatus.  Ja Ja 

Korgar för Twister 80 LT/HT                             

Korg Inox 471x321xH200 mesh 12x12 mm med lock   

Korg Inox 471x321xH300 mesh 12x12 mm med lock   

Korg Inox 471x321xH200  mesh 6x6 mm med lock   

Korg Inox 471x321xH300 mesh 6x6 mm med lock   

Korg Inox 471x321xH200  mesh 4x4 mm med lock   

* Kräver tillvalet mellanplåt med filter.     **Kräver tillvalet elektrisk, tidsbestämd ventilation. 

  

Beskrivning Twister serien: 
Twister är en spoltvätt som lämpar sig för att tvätta bulkgods i korg med spolning. Korgen roterar långsamt längs en horisontell motoriserad axel emedan spolbågar bearbetar 
godset med alkalisk vattenbaserad tvättvätska. 
Maskinen finns i två grundutföranden oisolerad respektive isolerat utförande för vattentemperatur 60°C alternativt 80°C, vätskan skall vara lågskummande vid den temperatur 
som tvättningen sker vid. 

Standardutrustning Twister 80 LT (max 60°C): 

• Lock med gasfjädrar och låsanordning. 

• Pekskärm 4 ” för inställningar och program. 

• Aisi 304 rostfritt stålfilter i pumpintag. 

• Plåtkonstruktion som har kontakt med vätska i Aisi 304 rostfritt stål. 

• Lågnivågivare som bryter ut maskinen vid låg vätskenivå. 

• Säkerhetsgränsbrytare vid locköppning 

• Elektrisk pump i rostfritt stål. 

• Veckoprogrammering för att starta uppvärmning och avtappning (om installerad). 

• IP65-elsystem, hantering via PLC-pekskärm (DGT V4). 

• Uppvärmning av vätskan med rostfri elpatron. 

• Korgens mekaniska rotation via växelmotor. 

• Tömningsventil för tömning av tankar på lägsta punkt. 

• Manuell vattenpåfyllningsventil. 

Standardutrustning Twister 80 HT (max 80°C) utöver 
det som ingår i Twister 80 LT: 

• Elektrisk ventilationsfläkt. 

• Värmeisolering med rostfria plåtar. 

• Säkerhetsgränsbrytare med locköppningslås under 
cykler 

• Plåt under korgen mellan tvättutrymme o tank 
uppsamlingsfilter för fett och fasta ämnen 

Layout Twister 80  

Tom korgfixtur i maskinen Korg med lock i maskinen 

Korgar  

• Maskinen kan både säljas med korgar och använda 
befintliga korgar 

• Anpassad för korgmått 471x321xH200/300 mm 

• Tillverkade i rostfritt stålnät. 

• Korgar inkluderar låsbara lock.  

• Korgarna kan levereras med olika maskor 12x12, 6x6 
eller 4x4 mm. 

  


